
Interpreter Fact Sheet                                                                                  Burmese (မန္မာ) 

 

 2012 

                                        စကားျပန ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
သင္ က နားလည္ၿပီး အလြန္စိတ္ခ်စြာ ႏွင္ ့သက္ေသာင့္သက္သာစြာ ျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားျဖင္ ့ကြ်န္ုပ္တုိ႔ က သင့္အား 
ေျပာဆုိေနေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္ တုိ႔ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သင့္တြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ စကားျပန္ ကုိ ရရွိရန ္

အခြင့္အေရးရွိသည္ အကယ္ ၍ - 

● အိမ္ တြင္ အဂၤလိပ္စကား ကုိ သင္ မေျပာဆုိလွ်င ္သုိ႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စကား သည္ သင္၏ ပထမ ဘာသာစကား မဟုတ္လွ်င္ 
ျဖစ္သည ္

● သင္ သည ္ကြ်န္ုပ္တုိ႔ သင့္အားေျပာေနသည္ ့စကားမ်ား အားလုံးကုိ နားမလည္လွ်င္ ျဖစ္သည ္

● အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ၊ အျခားဘာသာစကားျဖင္ ့ေျပာဆုိဆက္ဆံရသည္က ပိုမို၍လြယ္ကူပါသည္ 
● သင္သည ္သင့္အားလက္မွတ္ေရးထုိးခိုင္းသည့္ တစ္ခုခု ကုိအျပည့္အစံု နားမလည္လွ်င္ ျဖစ္သည ္

●သင္သည ္စာမဖတ္တတ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ဘာသာစကားျဖင္ ့ဘာသာျပန္ဆုိၿပီးသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ နားမလည္လွ်င္ 
ျဖစ္သည ္

အကယ္၍ သင္သည္ ဘာသာစကား အကူအညီလုိအပ္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အား ေျပာပါ။ သင့္အားေပးအပ္ထားသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး ႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ သင္ နားလည္ရန ္အေရးၾကီးပါသည္။ 
အကယ္၍ သင္သည္ ရက္ခ်ိန္း ကုိ မတက္ေရာက္ႏိုင္လွ်င္ ၊ ေစာႏိုင္သမွ်ေစာလွ်င္စြာ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အား အသိေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္ - 
စကားျပန ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေနာက္ထပ္ရက္ခ်ိန္းအတြက္ ထပ္ခ်ိန္းဆုိရန္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔လုိအပ္ႏိုင္သည္။ 
စကားျပန ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား သည ္သင့္အတြက္ အခမဲ ့ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အိမ္မ ွသင ္ကြ်နု္ပတ္ို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သနည္း 
အကယ္၍ သင့္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အခက္အခဲ တစ္ခုခ ုရွိလွ်င္ ႏွင့္ သင္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အား ဆက္သြယ္လုိလွ်င္ ၊ သင္ တယ္လီဖံုး 
စကားျပန ္ဝန္ေဆာင္မႈ -ဖံုး 131450 ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ပထမဦးစြာ ၊ လူတစ္ဦးသည္ သင့္ဖံုးကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ 
ေျဖလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင္ ့ဤအဆင့္မ်ား ကုိ လုိက္နာရန ္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္- 
၁)       သင္ ့ဘာသာစကားအမည္ ကုိ ေျပာျပၿပီး တယ္လီဖံုး ေပၚတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းပါ 
သင့္ ဘာသာစကား ကိုေျပာဆုိသည္ ့စကားျပန ္တစ္ဦး ကုိ သင့္အားဆက္သြယ္ေပးလိမ့္မည္ ၄င္းေနာက္ 

၂)       သင ္ေခၚလုိသည့္ တယ္လီဖံုး နံပါတ္ ကုိ ေပးအပ္ပါ 
၃)       အကယ္၍ သင္ သိလွ်င္ ၊ သင္ ေျပာဆုိလုိသည္ ့သူ ၏အမည္ကုိ ေပးပါ 
၄)       အဆက္အသြယ္ရရန္ ဖံုးေပၚတြင္ေစာင့္ဆုိင္းပါ စကားျပန ္က သင့္အား ကူညီပါလိမ့္မည္၊ စကားျပန ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ 

သင့္အား အခမဲ ့ေပးအပ္ပါသည္။ 
 

သင ္ႏွင္ ့ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ မိသားစုဝင္မ်ား ထက ္ကြ်မ္းက်င္သ ူစကားျပန္မ်ား ကိ ုကြ်န္ုပ္တို႔ 
အဘယ္ေၾကာင္ ့အသံုးျပဳသနည္း 

 သင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ကုိ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အား ေပးသည့္အခါ ၄င္းသည္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု 
ျဖစ္သည-္ 

- သင္ လုိအပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ထုံးမ်ား တစ္ခုခ ု 

- သင့္အားေပးအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ လက္ခံသည့္အခါ  
- သင့္အားကြ်န္ုပ္တုိ႔ က ရည္ညြန္းလႊပဲို႔ႏိုင္သည့္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထံသုိ႔ 

သင္၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ ေပးပို႔ရန္အတြက္  

 အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ မွားယြင္းအဓိပ ၸါယ္ျပန္ဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း တို႔ေၾကာင္ ့
အႏၱရာယ္အလားအလာ တစ္ခုခုကိ ုသင့္အေပၚမက်ေရာက္ရန ္၄င္းက ေသခ်ာေစပါသည္ 

 သင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့စိုးရိမ္မႈမ်ား ကုိ ကုိယ္ေရးသီးျခားရွိမႈ ႏွင္ ့လ်ဳိ႔ဝွက္ထားရွိမႈ နည္းလမ္းအရ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ႏွင္ ့
တုိက္ရိုက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၄င္းက သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကုိ အကာအကြယ္ေပးပါသည ္

 မိသားစုဝင္မ်ား က အကြ်မ္းတဝင္မရွိေသာ ေဝၚဟာရမ်ား ကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ အသုံးျပဳႏိုင္သည္  
အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ  ရွိမည္ဆုိလွ်င္ မိသားစုဝင္မ်ား က ရွိေနႏိုင္သည္ သုိ႔ေသာ္လည္း သင့္အေနျဖင္ ့
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။  
စကားျပန ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သည္ သင့္အတြက္ အခမဲ ့ျဖစ္ပါသည္။ 


